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 ปัจจยัที'ส่งผลต่อประสทิธิภาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศึกษา
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-LM มีวตัถุประสงค์ในการวจิยั เพื'อศึกษาลกัษณะด้านประชากรณ์
ศาสตรข์องผูป้กครองและพฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ที'ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีน
แบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษา เพื'อนําผลงานวจิยัมาเป็นแนวทางในการวางแผน
เพิ'มประสทิธภิาพในการบรหิารงานอนัจะเป็นประโยชน์สําหรบัการเรยีนแบบออนไลน์ ต่อไป 
งานวจิยันี?เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณและใชเ้ครื'องมอืในการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สถิติที'ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี'ย สว่นเบี'ยงเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบ
ท ี(Independent-Sample T-Test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 
ในการทดสอบสมมตฐิาน  
 ผลการศึกษา พบว่า การเรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-LM นั ?นช่อง
ทางการเรยีนที'เขา้ใชง้านมากที'สดุคอื โปรแกรม/แอปพลเิคชั 'น เชน่ Zoom, Google meet, Line, 
facebook อุปกรณ์สําหรบัการเรยีนจะใชโ้ทรศพัท์เคลื'อนที'สมารท์โฟนในการเรยีน ซึ'งเป็นการ
ถ่ ายท อด เนื? อห าผ่ าน สื' อ ก ารสอน แ ก่นั ก เรียน แบ บ การสื' อ ส ารสองท าง(Two-Way 
Communication) โดยผูป้กครองเขา้มาดูแลเป็นบางครั ?ง ในด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์อง
ผูป้กครอง รายไดเ้ฉลี'ยต่อเดอืนของผูป้กครองจะส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์
ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษาที'แตกต่างกนั และพบวา่พฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ ในดา้น
สถานที'ในการเรยีนแบบออนไลน์ สง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?น
ประถมศกึษานั ?นแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี' 0.05 
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ABSTRACT 
 

 The study of the factors affecting the efficiency of online learning in primary 
education during the COVID-1 9 pandemic aims to examine the demographic 
characteristics of student parents and student behaviors which affects online learning 
performances of primary school students.  The result of this research can be used as a 
guideline for planning the increase of efficiency for further online learning management. 
This research is a quantitative study using a questionnaire as a tool to collect data from 
a sample group of 4 0 0  individuals. The statistics used to analyze the data features 
descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, and inferential 
statistics which are independent-Sample T-Test and One-way ANOVA in the hypothesis 
testing. 
 The research results found that online learning during the COVID-19 pandemic, 
the most accessible learning channel is through programs/applications such as Zoom, 
Google meet, Line, and Facebook by using a smartphone as a learning device which 
parents can also assess at times. The learning process, which was primarily the 
transfer of content of teaching materials to the students, was performed through two-
way communications. In terms of aspects Parental Demography, parent's average 
monthly income affects the online learning performance of different primary school 
students and found that online learning behavior in terms of places to study online 
effect on online learning performance of primary school students by the conventional 
approach at the 0.05 level of statistical significance. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวิจยั 
 เนื'องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื?อไวรสัโคโรนา ��LM (COVID-19) 
(Coronavirus Disease ��LM) ในชว่งปลายปี ��LM ไดแ้พรร่ะบาดเขา้สูป่ระเทศไทยตั ?งแต่เดอืน
มกราคม ���� เป็นต้นมา ทําใหก้ารตดิเชื?อในวงกวา้ง ส่งผลกระทบแก่นักเรยีน โรงเรยีนและ
บุคลากรที'เกี'ยวขอ้งไม่สามารถทําการเรยีนการสอนได้ตามปกติ ทั ?งนี?นักเรยีน โรงเรยีนและ
บุคลากร ผูป้กครองตอ้งมกีารปรบัตวัรบักบัการเปลี'ยนแปลงในการดําเนินการเรยีนการสอนใน
รูปแบบใหม่ เพื'อความปลอดภยั ลดความเสี'ยงต่อการติดเชื'อโรคติดเชื?อไวรสัโคโรนา ��LM 
(COVID-LM) สํานักงานเขตพื?นที'การศึกษาประถมศึกษา ตระหนักในความปลอดภัยของ
นักเรยีน บุคลากรในสงักดัและผูป้กครอง พรอ้มใหค้วามสาํคญัในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื?อไวรสัโคโรนา ��LM (COVID-LM) ซึ'งมแีนว



 

 

ปฏบิตักิาร ดงันี? (L) โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาที'ตั ?งอยู่ในพื?นที'ควบคุมสงูสุดและเขม้งวด (สแีดง
เข้ม) ให้จดัการเรยีนการสอนเฉพาะรูปแบบการจดัการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On 
Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั ?น (�) โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาที'ตั ?งอยู่ในพื?นที'
ควบคุมสูงสุด (สแีดง) หรอืพื?นที'ควบคุม (สสีม้) สามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ั ?ง � รูปแบบ 
(On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั ?น โรงเรียนหรือ
สถานศกึษาตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิความพรอ้มของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดัก่อน 
 ทั ?งนี?จากสถานการณ์ที'เกดิขึ?นการจดัการเรยีนการสอนทางไกลในระดบัประถมศกึษา 
ด้วยการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเครื'องมอืสําคญัในการจดัการเรยีนรู้ (Office of the 
Basic Education Commission,����) ด้วยวธิีการสอนใน � รูปแบบ ได้แก่ L. การเรยีนการ
สอนผ่านทวี ี(ON-AIR) ผ่านระบบดาวเทยีม KU-BAND (จานทบึ) ช่อง L��-��� ระบบเคเบลิ
ทีว ี(Cable TV) และระบบ IPTV �. การเรยีนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) ผ่านทาง
ระบบ Video Conference ระบบอนิเทอรเ์น็ตของโรงเรยีน และระบบอื'น �. การเรยีนการสอน
แ บ บ  ON–DEMAND ผ่ าน ท าง เว็บ ไซ ต์  DLTV (www.dltv.ac.th) ช่ อ ง  Youtube (DLTV 
Channel L-L�) และแอปพลเิคชั 'น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรอืแท็บเลต็  �. การเรยีนการสอน
แบบ ON-HAND สําหรบันักเรยีนที'ไม่มคีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์การรบัชม โดยการนําหนังสอื 
แบบฝึกหดั ใบงาน ไปเรยีนรูท้ี'บา้นภายใตค้วามชว่ยเหลอืของผูป้กครอง (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2564)  
 เมื'อมกีารเปลี'ยนมาทําการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ กไ็ม่มปีระสทิธภิาพเท่ากบัการ
เรยีนในหอ้งเรยีน ทําใหเ้ดก็มปัีญหาทั ?งการเรยีนที'ต้องหยุดชะงกั ไปจนถงึความไม่พรอ้มของ
ผูป้กครอง การขาดแคลนอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต การใชเ้วลาหน้าจอมาก
เกนิไป ขาดปฏสิมัพนัธ์กบัเพื'อน สุดทา้ยทําใหเ้กดิความเครยีดทั ?งเดก็และครู (ภูมศิรณัย ์ทอง
เลี'ยมนาค, ����) ผูป้กครองตอ้งดแูลบุตรหลาน ระยะเวลาในการเรยีนไมเ่หมาะสม สื'อการสอน
ไม่พร้อม ช่องทางการเรยีนแบบออนไลน์และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ความพร้อมด้าน
ผู้เรยีน ประกอบด้วยอุปกรณ์การเรยีนที'จําเป็น ส่งผลต่อการเรยีนออนไลน์ (ณิชกานต์ แก้ว
จนัทร,์ 2563) อกีทั ?งภายใต้ภาวะเศรษฐกจิตกตํ'า มกีารปรบัลดเงนิเดอืน ลดตําแหน่งงาน เลกิ
จา้งพนกังาน อาจทาํใหผู้ป้กครองของนกัเรยีน เกดิการเพิ'มภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัผูป้กครองมาก
ขึ?น เป็นตน้ ซึ'งสง่ผลถงึประสทิธภิาพการเรยีนของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา  
 ดงันั ?นผู้ศกึษาจงึอยากศกึษาปัจจยัส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของ
นกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา ในช่วงสถานการณ์โควดิ-LM เพื'อนําขอ้มลูจากการศกึษาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชั ?นประถมศึกษา ในช่วง
สถานการณ์โควดิ-LM ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื'อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรณ์ศาสตรข์องผูป้กครองที'สง่ผลต่อประสทิธภิาพการ
เรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา 
 2. เพื'อศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ที'สง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบ
ออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา 



 

 

 
สมมติฐานการวิจยั 
 สมมติฐานทีS 1  ความแตกต่างของลกัษณะสว่นบุคคลของผูป้กครองสง่ผลต่อประสทิธภิาพ
การเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษาที'แตกต่างกนั 
 สมมติฐานทีS 2  พฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ที'แตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษาที'แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตงานวิจยั 
 การวจิยัครั ?งนี?มุ่งศกึษาเกี'ยวกบัปัจจยัที'ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์
ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษา ในช่วงสถานการณ์โควดิ-LM โดยครอบคลุมปัจจยัที'ประกอบดว้ย 
ช่องทางการเรยีนแบบออนไลน์ ดา้นระยะเวลาในการเรยีน ดา้นสื'อการสอน  ดา้นอุปกรณ์และ
เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มในการเรยีน 
  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การทบทวนแนวคดิและทฤษฎแีละงานวจิยัที'เกี'ยวขอ้ง นํามาใชใ้นการในการสรุปกรอบแนวคดิ
ในการวจิยัและใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามในการวจิยั ผูว้จิยัใช ้ตวัแปรอสิระ โดย
ประยุกต์จากความหมายการเรยีนแบบออนไลน์ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2563) กล่าวว่า การ
เรยีนรู้แบบออนไลน์นั ?น ทําได้ผ่านสญัญาณโทรทัศน์แบบดั ?งเดิมหรอืผ่านอินเทอร์เน็ต จึง
จาํเป็นตอ้งยกหอ้งเรยีนผ่านกลอ้งไปถงึบา้นเดก็ ทั ?งนี?การเรยีนรูแ้บบออนไลน์ตอ้งมวีธิกีารสอน 
เนื?อหาลาํดบัเนื?อหาตามตรรกะที'แตกต่างจากการเรยีนแบบบรรยายหรอืหอ้งเรยีนชนิดเหน็หน้า
กนั โดยการเรยีนแบบออนไลน์นั ?นหากจะใหม้ผีลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี'ดตีอ้งม ี(1) อุปกรณ์รบัส่งที'มี
คุณภาพ (2) สญัญาณการรบัส่งที'มคีุณภาพดไีม่ขาดตอน (3) เนื?อหาการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ที'
เหมาะสม (4) ครทูี'เขา้ใจเรื'องการเรยีนออนไลน์และมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการความรู้
ในระบบนี? (5) ผูเ้รยีนที'มคีวามมุง่มั 'นตั ?งใจเรยีน และ (6) หากปลายทางเป็นบา้นตอ้งมผีูป้กครอง
ที'มคีวามรูแ้ละมเีวลาชว่ยการเรยีนรูข้องเดก็ หากขาดขอ้หนึ'งขอ้ใดขา้งตน้แลว้ความตั ?งใจที'จะให้
เกดิผลตามเป้าหมายมปัีญหาและแนวคดิของ Wat-tenberg, ���� (อ้างถงึใน ณิชกานต์ แก้ว
จนัทร,์ ����) บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมที'แตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคล
ที'แสดงออกแตกต่างกนันี? มสีาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซึ'งไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระยะเวลา
ในการปฏิบตัิงานในองค์กร ลกัษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ระดบัรายได้ ระดบั
การศกึษา เป็นต้น เป็นผลใหม้ลีกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที'แตกต่างกนั กบัตวัแปรตาม
ประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ ได้ประยุกต์จากแนวคดิการเรยีนรู้ (นพพร โสวรรณะ, 
����) ได้ศกึษา ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxaonomy) โดยนําแนวคดินี?มาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การกําหนดวตัถุประสงค์ซึ'งสามารถช่วยแบ่งเนื?อหาว่าส่วนใดสามารถออกแบบเป็นการเรยีน
แบบออนไลน์ และส่วนใดจําเป็นต้องเป็นการเรียนในห้องเรียน เป็นแนวทางในการตั ?ง
วัตถุประสงค์ คือ การจดจํา (Remembering) การทําความเข้าใจ (Understanding) การ
ประยกุตใ์ช ้(Applying) การวเิคราะห ์(Analyzing) การประเมนิ (Evaluating) และการสรา้งสรรค ์
(Creating) 



 

 

 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ประชากรที'ใชใ้นการวจิยัครั ?งนี? ไดแ้ก่ ผูป้กครองของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษาปีที' 1-6 
ในจงัหวดัสงขลา จํานวน 120,874 คน (สํานักงานศกึษาธกิารจงัหวดัสงขลา, 2563) ไม่จํากดั
เพศ และมคีวามยนิดตีอบแบบสอบถามการวจิยัครั ?งนี? ในการศกึษาครั ?งนี?คํานวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ที'ระดบัความเชื'อมั 'นรอ้ยละ 95 และคา่
ความคลาดเคลื'อนที'ระดบัรอ้ยละ 5 จาํนวน 400 คนโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งที'ไมใ่ชค้วามน่าจะ
เป็น(Non-probability Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างที'ไม่ใช้หลกัการของความน่าจะเป็น
แบบวธิกีารคดัเลอืกแบบมจุีดประสงค/์เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  กลุม่ตวัอยา่งเลอืก
เฉพาะผู้ปกครองที'มบุีตรหลานเรยีนอยู่ชั ?นประถมศกึษาปีที' 1-6  ที'มกีารเรยีนแบบออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ในเขตพื?นที'จงัหวดัสงขลา โดยเครื'องมอืที'ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื'อการศกึษาวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการสาํรวจแบบออนไลน์ 
(Online Survey) โดยใช ้Google Form แหล่งรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหท์างสถติโิดยใชโ้ปรแกรม 
วเิคราะห์สถติสิําเรจ็รูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ค่าสถติทิี'ใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถี' (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี'ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ Independent – 
Sample (t-test) สถติ ิOne – Way ANOVA (F-test) สาํหรบัทดสอบสมมตฐิาน 
 

ผลการวิจยั 
 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 36 – 46 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43 โดยมรีะดบั
การศึกษาในระดบัปรญิญาตรมีากที'สุด คิดเป็นร้อยละ 42.8 มอีาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน



 

 

บรษิทัเอกชนหรอืลกูจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 36 มรีายไดอ้ยู่ในช่วงตํ'ากว่า 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 37.8 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มบุีตรหลานในปกครองในระดบัชั ?นประถมศกึษาปีที' 1 คดิ
เป็นรอ้ยละ 24.3  
 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษาในช่วง
สถานการณ์โควดิ-LM พบว่า ช่องทางการเรยีนแบบออนไลน์ที'นักเรยีนชั ?นประถมศกึษาเขา้ใช้
งานมากที'สุด ในช่วงสถานการณ์โควดิ-LM คอื ใชโ้ปรแกรม/แอปพลเิคชั 'น เช่น Zoom, Google 
meet, Line, facebook เป็นช่องทางในการเรยีนออนไลน์ คดิเป็นรอ้ยละ 66  ระยะเวลาในการ
เรยีนใน 1 วชิา แบบออนไลน์อยู่ในช่วง 1 ชั 'วโมง – 1.30 ชั 'วโมง คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 โดยส่วน
ใหญ่มกีารเรยีนรูโ้ดยการถ่ายทอดเนื?อหาผ่านสื'อการสอนแก่นักเรยีนในการเรยีนแบบออนไลน์
แบบการสื'อสารสองทาง (Two-Way Communication) คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 อุปกรณ์ที'เลอืกใชใ้น
การเรยีน คอื โทรศพัทเ์คลื'อนที'สมารท์โฟนเป็นอุปกรณ์สาํหรบัการเรยีนแบบออนไลน์มากที'สุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใช้สญัญาณอนิเทอร์เน็ตบ้าน(wifi) คดิเป็นรอ้ยละ 
53.8 ในการเรยีนแบบออนไลน์ อุปกรณ์เป็นของบุตรหลานอยูเ่ดมิแลว้ในการเรยีนแบบออนไลน์ 
คดิเป็นรอ้ยละ 44 โดยส่วนใหญ่นั 'งเรยีนภายในบา้นร่วมกบับุคคลอื'น คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 และ
ผูป้กครองเขา้มาดแูลเป็นบางครั ?งเป็นสว่นมาก คดิเป็นรอ้ยละ 53  
 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?น
ประถมศกึษา พบว่า การเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่างมรีะดบั
ความเหน็โดยสามารถแปลผลจากค่าเฉลี'ยไดเ้ป็น ความสาํคญัระดบัปานกลางในทุกเรื'อง เป็น
ดงันี? 
 ดา้นการจดจํา ผูเ้รยีนสามารถตอบคาํถามจากการจดจําสิ'งที'เรยีนมาได ้มคี่าเฉลี'ยมาก
ที'สดุ และผูเ้รยีนสามารถจาํบทเรยีนความรูท้ี'ไดเ้รยีนมาไดอ้ยา่งด ีมคีา่เฉลี'ยตํ'าสดุ  
 การทาํความเขา้ใจ ผูเ้รยีนสามารถทาํความเขา้ใจเนื?อหาการสอนไดต้ามเวลาที'ผูส้อนแต่
ละวชิากําหนด มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด และผูเ้รยีนสามารถอธบิาย แปลความ ขยายความ ที'เนื?อหา
เรยีนตามความเขา้ใจได ้มคีา่เฉลี'ยตํ'าสดุ 
 การประยุกต์ใช ้ผูเ้รยีนสามารถนําสิ'งที'เรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจําวนัได ้มคี่าเฉลี'ย
มากที'สุด และผู้เรยีนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์   ต่าง ๆ ได้ มี
คา่เฉลี'ยตํ'าสดุ 
 การวเิคราะห ์ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหห์าเหตุผล คาํตอบในการเรยีนได ้มคี่าเฉลี'ยมาก
ที'สดุ และผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะหเ์นื?อหาการเรยีนได ้มคีา่เฉลี'ยตํ'าสดุ  
 การประเมิน ผู้เรยีนสามารถตดัสนิ ตีราคา สรุปเกี'ยวกบัคุณค่าของสิ'งต่าง ๆ ได้ มี
ค่าเฉลี'ยมากที'สุด รองลงมาคอื ผูเ้รยีนสามารถเปรยีบเทยีบ จดัอนัดบั เนื?อหาในการเรยีน และ
ผูเ้รยีนสามารถตดัสนิใจประเมนิคา่สิ'งต่าง ๆ อยา่งมเีหตุผล 
 การสรา้งสรรค ์ผูเ้รยีนสามารถสรา้งสิ'งใหม่จากสิ'งที'เคยเรยีนรู ้มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด และ
ผูเ้รยีนสามารถคดิวธิกีารแกปั้ญหา เสนอทางเลอืกไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลี'ยตํ'าสดุ 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานทีS 1  ผลการทดสอบสมมตฐิานลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ 
อายุ  การศึกษา อาชีพ และผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั ?นปีการศึกษา ไม่ส่งผลต่อ



 

 

ประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศึกษา แต่รายได้เฉลี'ยต่อเดือน 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษาที'แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี' 0.05 
 สมมติฐานทีS 2  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ พบวา่ ชอ่ง
ทางการเรยีนแบบออนไลน์ ระยะเวลาในการเรยีนใน 1 วชิา การถ่ายทอดเนื?อหาผา่นสื'อการสอน 
อุปกรณ์ที'ใชใ้นการเรยีน สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต การจดัหาอุปกรณ์ที'ใชเ้รยีน และการเขา้เรยีน
ของนักเรยีน ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษา แต่
สถานที'ในการจดัการเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชั ?น
ประถมศกึษานั ?นแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี'ระดบั 0.05 
   

อภิปรายผล 
 

 1. ผลการศกึษาความแตกต่างของลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูป้กครองที'ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชั ?นประถมศึกษา จําแนกตามเพศ อาย ุ
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ผูป้กครองของนกัเรยีนระดบัชั ?นปีการศกึษา เป็นดงันี? 
 เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี และผูป้กครองของนกัเรยีนระดบัชั ?นปีการศกึษา ไมส่ง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษา อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี' 
0.05 ซึ'งสอดคล้องกบัแนวคดิของณิชกานต์ แก้วจนัทร ์(2563) กล่าวคอื ในหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมี
พฤตกิรรมที'แตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลที'แสดงออกแตกต่างกนั มสีาเหตุ
มาจากปัจจยัต่าง ๆ ซึ'งไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี เป็นเรื'องของความหลากหลายดา้นภมูิ
หลงัของบุคคล และรวมถงึการเชื'อมต่อของภูมหิลงัของบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นผล
ใหม้ลีกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที'แตกต่างกนั โดยมสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้น
ประชากรศาสตรห์รอืภมูหิลงัของบุคคล  
 รายได้เฉลี'ยต่อเดือน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?น
ประถมศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี' 0.05 ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรนภา ปิยะรุจริา 
(2558) ไดท้าํการวจิยัเรื'องผลกระทบของคา่ใชจ้า่ยครวัเรอืนดา้นการศกึษาต่อคณุภาพการศกึษา
ในประเทศไทย พบว่า การเปลี'ยนแปลงค่าใช้จ่ายครวัเรอืนด้านการศึกษา ทําให้ผลสมัฤทธิ 
ทางการเรยีน เพิ'มขึ?นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 2. ผลการศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนแบบออนไลน์ที'สง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบ
ออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา เป็นดงันี? 
 ช่องทางการเรยีนแบบออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของ
นกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี' 0.05 ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนินทร ์
ตั ?งพานทอง (����) ไดศ้กึษาเรื'องปัจจยัที'มผีลสมัฤทธิ ทางการเรยีนออนไลน์เพื'อเสรมิการเรยีน
การสอน  
 ระยะเวลาในการเรยีนใน 1 วชิา ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของ
นกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี' 0.05 ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมาลวีลั 



 

 

เลศิสาครศริ ิและรตันา พึ'งเสมา (����) ไดศ้กึษาเรื'องพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาพยาบาล
ต่อการเรยีนแบบออนไลน์ชว่งสถานการณ์โควดิ-LM  
 การถ่ายทอดเนื?อหาผ่านสื'อการสอนแก่นักเรยีนในการเรยีนแบบออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษา อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี' 
0.05 ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐติริศัญาณ์ แก่นเพชร (2564) ศกึษาเรื'องรปูแบบแอปพลเิค
ชัน เกมแบบออนไล น์ เพื' อ เสริมการเรียนการสอน  ในชุ ดวิช าระดับบัณ ฑิตศึกษ า 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  
 อุปกรณ์ที'ใช้สําหรบัการเรยีน ไม่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการเรยีนแบบออนไลน์ของ
นักเรยีนชั ?นประถมศกึษา อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี' 0.05 ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนงค์
นาฏ แก้วไพฑูรย์ (2564) ศึกษาเรื'อง ศึกษาพฤติกรรมการเรยีนรู้ของเด็กและเยาวชนตาม
นโยบายลดเวลาเรยีนเพิ'มเวลารู ้ 
 ลกัษณะสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตที'ใชใ้นการเรยีนแบบออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที' 0.05 ซึ'ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรรถพล ม่วงสวสัดิ , ดุสติ ศริสิมบตั,ิ ขจติพรรณ เมฆนิทรางกูร และ
พารสิ หงสส์กุล (����) ศกึษาเรื'องแนวทางการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์สาํหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรที'เกี'ยวขอ้งกบัการจดัการดา้นการบนิ  
 การจดัหาอุปกรณ์ที'ใชใ้นการเรยีนแบบออนไลน์ ไมส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบ
ออนไลน์ของนักเรียนชั ?นประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที' 0.05 ซึ'งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของเมธาวี จําเนียร และกรกฎ จําเนียร (���L) ศึกษาเรื'องความรู้ ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมของนกัเรยีน จงัหวดันครศรธีรรมราช ในการใชส้ื'อออนไลน์ในการเรยีน  
 สถานที'ในการจดัการเรยีน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีน
ชั ?นประถมศกึษา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี' 0.05 ซึ'งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กุลจริา จนีา
ภกัดิ  (2564) ไดท้าํการวจิยัเรื'องประสทิธภิาพของการเรยีนรปูแบบออนไลน์  
 การเขา้เรยีนแบบออนไลน์ ไมส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีน
ชั ?นประถมศกึษา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี' 0.05 ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุขนิษฐ์ สงัข
สตูรและจอมเดช ตรเีมฆ (2564) ศกึษาเรื'อง การศกึษาความพงึพอใจต่อรูปแบบการเรยีนการ
สอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื?อโควดิ-LM ของมหาวทิยาลยัรงัสติ  
 3. ผลการศกึษาการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษาในภาพรวมพบว่า 
การเรยีนแบบออนไลน์ของนกัเรยีนชั ?นประถมศกึษา กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความเหน็โดยสามารถ
แปลผลจากค่าเฉลี'ยได้เป็น ความสําคัญระดับปานกลางในทุกเรื'อง และเรียงลําดับระดับ
ความเหน็จากมากไปน้อยไดแ้ก่ ดา้นการประยุกต์ใช ้มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด รองลงมาคอืดา้นการ
สรา้งสรรค,์ ดา้นการประเมนิ, ดา้นการจดจํา, ดา้นการทําความเขา้ใจ และดา้นการวเิคราะห์มี
คา่เฉลี'ยตํ'าสดุ ตามลาํดบั เป็นดงันี? 
 ดา้นการจดจาํ ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง  ผูเ้รยีนสามารถตอบคาํถามจาก
การจดจาํสิ'งที'เรยีนมาได ้มคีา่เฉลี'ยมากที'สดุ และผูเ้รยีนสามารถจาํบทเรยีนความรูท้ี'ไดเ้รยีนมา
ได้อย่างด ีมคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ซึ'งสอดคล้องกบัแนวคดิของวษิณุ ทรพัย์สมบตัิ (2563) กล่าวถึง
ตวัชี?วดัและสร้างเครื'องมอืวดัด้านความรู้ความคดิของผู้เรยีน จําแนกการเรยีนรู้เป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านปัญญาหรอืทกัษะการคดิ ด้านอารมณ์  และด้านทกัษะทางกาย ทั ?ง 3 ด้านมคีวาม



 

 

เกี'ยวเนื' องกันทั ?งการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการวัดผล 
ประเมนิผล โดย Bloom จดัการเรยีนรู้ทางปัญญาไว้เป็น 6 ระดบั เรยีงจากระดบัพื?นฐานถึง
ระดบัสงู ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขา้ใจ การนําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิ
คา่ 
 การทําความเขา้ใจ ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ผูเ้รยีนสามารถทําความ
เข้าใจเนื?อหาการสอนได้ตามเวลาที'ผู้สอนแต่ละวชิากําหนด มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด และผู้เรยีน
สามารถอธบิาย แปลความ ขยายความ ที'เนื?อหาเรยีนตามความเขา้ใจได ้มคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ซึ'ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประทปี วจทีองรตันา (2558) ไดใ้หค้วามหมายเกี'ยวกบั ประสทิธภิาพ
การเรยีนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเชื'อมโยงความรู้กบัข้อมูลที'มอียู่ก่อน การเพิ'มขดี
ความสามารถ สาํหรบัการดําเนินการอย่างมปีระสทิธผิล ซึ'งผลมาจากประสบการณ์ ความรู ้ที'
สะสมจากการศกึษาเล่าเรยีน คน้ควา้ ความเขา้ใจ ที'สามารถตคีวามแปลความหมายในแนวคดิ
นั ?นได้ ทกัษะ ในการแสวงหาข้อมูลโดยการอ่าน การฟัง การสงัเกตให้เป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู ้และเจตคต ิแลว้นําไปประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัสิ'งแวดลอ้มและสถานการณ์
เพื'อบรรลุจุดมุง่หมาย 
 การประยุกต์ใช ้ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ผูเ้รยีนสามารถนําสิ'งที'เรยีนรู้
ไปปรบัใช้ในชวีติประจําวนัได้ มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด และผู้เรยีนสามารถนําความรูไ้ปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์   ต่าง ๆ ได ้มคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมุกดามณี 
ศรีพงษ์เพริศ และต้องลักษณ์ บุญธรรม (2562) ได้วิจัยเกี'ยวกับปัจจัยคัดสรรที'ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที' 21 ของครปูระถมศกึษาจงัหวดัปทุมธานี  
 การวเิคราะห์ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้เรยีนสามารถวเิคราะห์หา
เหตุผล คําตอบในการเรยีนได ้มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด และผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห์เนื?อหาการ
เรียนได้ มีค่าเฉลี'ยตํ'าสุด ซึ'งสอดคล้องกับแนวคิดของประทีป วจีทองรตันา (2558) ได้ให้
ความหมายเกี'ยวกบั ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้หมายถงึ ความสามารถในการเชื'อมโยงความรูก้บั
ขอ้มลูที'มอียู่ก่อน การเพิ'มขดีความสามารถ สาํหรบัการดาํเนินการอย่างมปีระสทิธผิล ซึ'งผลมา
จากประสบการณ์ ความรู ้ที'สะสมจากการศกึษาเล่าเรยีน คน้ควา้ ความเขา้ใจ ที'สามารถตคีวาม
แปลความหมายในแนวคดินั ?นได ้ทกัษะ ในการแสวงหาขอ้มลูโดยการอ่าน การฟัง การสงัเกตให้
เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ และเจตคติ แล้วนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สิ'งแวดลอ้มและสถานการณ์เพื'อบรรลุจุดมุง่หมาย 
 การประเมนิ ระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้เรยีนสามารถตดัสนิ ตีราคา 
สรุปเกี'ยวกับคุณค่าของสิ'งต่าง ๆ ได้ มีค่าเฉลี'ยมากที'สุด รองลงมาคือ ผู้เรียนสามารถ
เปรยีบเทยีบ จดัอนัดบั เนื?อหาในการเรยีน และผู้เรยีนสามารถตดัสนิใจประเมนิค่าสิ'งต่าง ๆ 
อย่างมเีหตุผล ซึ'งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของนพพร โสวรรณะ (2564) ไดศ้กึษา ทฤษฎขีองบลูม 
(Bloom’s Taxaonomy) โดยเบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) นักจิตวิทยาการศึกษาชาว
อเมรกิา ได้ศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องมนุษย์และกําหนดฤตกิรรมเกี'ยวกบัสตปัิญญา ได้
นํามาใชใ้นการออกแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสานใหก้บัองคก์ร คอืการผสมผสานการเรยีนแบบ
ออนไลน์ และการเรยีนในหอ้งเรยีน เขา้ดว้ยกนั 
 การสรา้งสรรค ์ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูเ้รยีนสามารถสรา้งสิ'งใหมจ่าก
สิ'งที'เคยเรยีนรู ้มคี่าเฉลี'ยมากที'สุด และผูเ้รยีนสามารถคดิวธิกีารแก้ปัญหา เสนอทางเลอืกได้



 

 

อยา่งสรา้งสรรค ์มคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมุกดามณี ศรพีงษ์เพรศิ และตอ้ง
ลกัษณ์ บุญธรรม (2562) ไดว้จิยัเกี'ยวกบัปัจจยัคดัสรรที'สง่ผลต่อประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรู้
ในศตวรรษที' 21 ของครปูระถมศกึษาจงัหวดัปทุมธานี  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ด้านการศึกษา เมื'อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื?อไวรสัโคโรนา ��LM 
(COVID-LM) ยงัคงมกีารแพรร่ะบาดอยู ่การเรยีนแบบออนไลน์จงึเป็นสิ'งจาํเป็นอยา่งยิ'ง เพื'อลด
การติดต่อ การแพร่ระบาดของโรค ผู้บรหิาร ผู้สอน ผู้เรยีน และผู้ปกครอง ต้องยอมรบัและ
ปรบัเปลี'ยนพฤติกรรม การเปลี'ยนแปลงในด้านการเรยีน การสอน ไปด้วยกัน เพื'อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการเรยีนสงูสดุ 
 ด้านการสอน ครูผูส้อนหาแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนแก่เดก็นักเรยีนให้เกดิ
ความรู้สกึอยากเรยีน มคีวามสนใจ เนื?อหาน่าดงึดูด มรีะยะเวลาในการเรยีนที'เหมาะสม ลด
ความเบื'อหน่าย ขาดสมาธขิองนกัเรยีน 
 ดา้นอุปกรณ์การเรยีนแบบออนไลน์ ผูป้ระกอบธุรกจิสามารถนําขอ้มูลเป็นแนวทางใน
การพฒันา ปรบัปรงุ วางกลยทุธใ์นการนําเสนอผลติภณัฑ ์เพื'ออาํนวยความสะดวกในการศกึษา 
การเรยีนแบบออนไลน์ 
 ด้านการจดจํา จากการศกึษาในรายขอ้ พบว่า ผูเ้รยีนสามารถจําบทเรยีนความรูท้ี'ได้
เรยีนมาได้อย่างด ีมคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผู้สอนควรหาแนวทางในการเพิ'มการจดจํา ให้มคีวาม
เขา้ใจงา่ย เพื'อใหผู้เ้รยีนสามารถจดจาํไดง้า่ยมากยิ'งขึ?น 
 การทําความเขา้ใจ จากการศกึษาในรายขอ้พบว่า ผูเ้รยีนสามารถอธบิาย แปลความ 
ขยายความ ที'เนื?อหาเรยีนตามความเขา้ใจได ้มคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครผููส้อนควรหาแนวทางในการ
อธบิาย มอุีปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน เพื'อใหเ้นื?อหาเรยีนมคีวามเขา้ใจ สามารถเหน็ภาพ
เนื?อหาไดม้ากยิ'งขึ?น 
 การประยุกต์ใช้ จากการศกึษาในรายขอ้พบว่า ผูเ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผู้สอนควรหาแนวทางให้ผู้เรยีนได้ทํา
กจิกรรมต่าง ๆ และจาํลองเหตุการณ์จากสถานการณ์ต่าง ๆ เพื'อใหผู้เ้รยีนสามารถแกไ้ขปัญหา 
หรอืแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอยา่งดเีมื'อเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 การวเิคราะห์ จากการศกึษาในรายขอ้พบว่า ผู้เรยีนสามารถคดิวเิคราะห์เนื?อหาการ
เรยีนได้ มคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผู้สอนควรหาแนวทางวธิกีาร วธิลีดัแนวทางการคดิวเิคราะห์ใน
รปูแบบต่าง ๆ  
 การประเมนิ จากการศกึษาในรายขอ้พบวา่ ผูเ้รยีนสามารถตดัสนิใจประเมนิคา่สิ'งต่าง ๆ 
อย่างมเีหตุผลมคี่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผูส้อนควรหาแนวทางหรอืจําลองเหตุการณ์จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ใหผู้เ้รยีนไดส้ามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งมเีหตุมผีลมากยิ'งขึ?น 
 การสรา้งสรรค ์จากการศกึษาในรายขอ้พบวา่ ผูเ้รยีนสามารถคดิวธิกีารแกปั้ญหา เสนอ
ทางเลอืกไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลี'ยตํ'าสดุ ครผููส้อนควรหาแนวทางหรอืจาํลองเหตุการณ์จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื'อให้มี
แนวทางหลกัและแนวทางสาํรองไวร้องรบักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที'เกดิขึ?น 



 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั [งต่อไป 
  เพื'อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัปัจจยัที'ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบ
ออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษาในช่วงสถานการณ์โควดิ-LM จงึควรเพิ'มการทําวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) ควบคูไ่ปกบัการแจกแบบสอบถาม เพื'อใหไ้ดข้อ้มลูที'เฉพาะเจาะจงมากขึ?น 
ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากชอ่งทางอื'น ๆ นอกจากการกระจาย แบบสอบถามทางออนไลน์ 
เพื'อใหไ้ดข้อ้มลูกลุ่มตวัอย่างที'หลากหลาย และสามารถนําไปขยายผลเพื'ออธบิายปัจจยัที'สง่ผล
ต่อประสทิธภิาพการเรยีนแบบออนไลน์ของนักเรยีนชั ?นประถมศกึษาในช่วงสถานการณ์โควดิ-
LM ครอบคลุมมากยิ'งขึ?น 
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